
    

 

 

 
 

Järviruokoa peltoon 
 
Järviruoko on vedessä ja rannalla kasvava suuri heinäkasvi. Järviruoko on viime vuosikymmenien 
aikana lisääntynyt voimakkaasti vesistöjen rehevöitymisen, rantojen madaltumisen ja 
rantalaidunnuksen vähentymisen vuoksi. Järviruokoa niitetään pois vesistöistä rantojen 
umpeenkasvun vähentämiseksi, avoimuudesta hyötyvien kalojen elinympäristöjen ja veden 
virtauksen parantamiseksi sekä vesistöjen virkistyskäytön lisäämiseksi. 
 
Miksi laittaa ruokoa peltoon? 
 

Järviruokoa voi käyttää pellossa maanparannusaineena lisäämään eloperäistä ainesta. Eloperäisen 
aineen vaikutuksesta pellon liettyminen ja eroosio vähenevät. Samalla maaperäeliöstön toiminta ja 
ravinteiden vapautuminen kasvien käyttöön nopeutuvat. Järviruokomassa pellossa lisää maan 
kykyä sitoa hiiltä sekä pidättää vettä ja ravinteita. Hiilipankki maassa nostaa pellon kasvukuntoa ja 
maan vesitalous paranee. 
 
Järviruokoa kannattaa levittää erityisesti pelloille, jotka ovat: 
 

• vaikeasti muokattavilla maalajeilla 
• vähämultaisia 
• ravinneköyhiä kivennäismaita 
• kuorettuvia maita 
• yksipuolisessa viljakierrossa. 

 
Maanparannus voi olla hidasta eivätkä vaikutukset näy nopeasti. 
 
  



    

 

 
Kesäruokoa vai talviruokoa? 
 

 
Järviruoko niitetään vesistöistä yleensä loppukesällä, kun ruovikkoa hyödyntävien lintujen pesintä 
on ohitse. Silloin myös suurin osa järviruo’on ravinteista on siirtynyt juurakosta versoon. Tässä 
kesäruo’ossa on hieman enemmän ravinteita kuin talviruo’ossa. Kesäruoko voidaan silputa ja 
levittää peltoon syksyllä tai siirtää rannalta pellon laitaan ja antaa kompostoitua sellaisenaan talven 
yli seuraavaan kevääseen tai syksyyn ennen kuin se kynnetään peltoon. Kesäruoko kompostoituu 
nopeasti sopivan hiili-typpi  -suhteen vuoksi. 
 
Kuiva talviruoko niitetään jään päältä. Kuivassa talviruo’ossa on ravinteita hyvin vähän. Se soveltuu 
parhaiten silputtuna katteeksi tai kuivikkeeksi. Talviruo’on niittäminen helpottaa kesäaikaista 
ruovikon niittoa, kun vanhaa kasvustoa ei ole vaikeuttamassa niittämistä. Talvella voidaan päästä 
myös niittämään sellaisiin paikkoihin, minne ei päästä kesällä. 
 
Ruo’on ravinteet 
 
Järviruokoa lisätään peltoon ensisijaisesti maanparannusaineeksi, sillä kompostoidussa 
kesäruo’ossakin on ravinteita melko vähän. Olkeen verrattuna silputussa tuoreessa kesäruo’ossa ja 
ruokokompostissa on yleensä enemmän typpeä ja magnesiumia, mutta kaliumia vähemmän kuin 
oljessa. 
 
Kerääkö ruoko raskasmetalleja? 
 
Järviruo’on juuristo pystyy keräämään raskasmetalleja itseensä ja puhdistamaan kasvualustansa 
sedimenttiä, mutta haitalliset aineet eivät siirry samalla tavoin varteen ja lehtiin. Asiaa on selvitetty 
Varsinais-Suomessa VELHO-hankkeessa (2011–2014). Ruovikoiden raskasmetallipitoisuudet 
alittivat selvästi lannoitevalmisteasetuksessa sallitut enimmäispitoisuudet. Varsista ja lehdistä 
koostuvan kesäruo’on tai ruokokompostin levittäminen pellolle ei siis aiheuta riskiä haitallisten 
metallien kertymisestä peltomaahan. Myös sedimenteissä asetuksen mukaiset raja-arvot alittuivat. 
 
 



    

 

 

Pellon laidassa kompostoituvaa järviruokoa 
 
Miten järviruokoa voi käyttää maataloudessa? 
 

• Maanparannusaineena: Kesäruoko ruoko voidaan käyttää pellossa silputtuna tai 
kompostoituna sellaisenaan.  

• Viherlannoitteena: Muokataan puintien jälkeen tuoreena silppuna peltoon. 
• Katteena: Ruokosilppu toimii kateaineena kuten olkisilppu tai puun kuorike. 

Talviruokosilpun, oljen ja puun kuorikkeen hajoaminen sitoo hetkellisesti maan 
typpivaroja, mikä kannattaa huomioida levitysalalla. 

• Kuivikkeena: Kuiva talviruoko toimii kuivikkeena kuten olki. Järviruoko on kovempaa 
ja sitkeämpää ja pysyy paremmin koossa eikä murskaannu yhtä helposti kuin olki. Se 
ei myöskään homehdu yhtä herkästi kuin olki. 

• Rehuna: Karjan laiduntaminen rannoilla ruovikossa on kustannustehokkain tapa 
ruo’on hyötykäytössä. 

• Järviruokoa voidaan käyttää myös mm. biokaasutukseen, kasvualustaksi ja kattojen 
ja eristelevyjen tekemiseen. 

 
Mitä pitää huomioida maataloustukijärjestelmässä? 
 
Tässä esillä olevat seikat ovat maaseutuohjelman 2015–2020 tukijärjestelmän ehtojen mukaisia. 
Ohjelmakauden vaihtuessa tarkista ehdot maaseutuviranomaiselta. 
 
Järviruokoa ei koske ympäristökorvauksen eikä nitraattiasetuksen lannoitusrajat, koska sitä ei 
luokitella Eviran tyyppinimiluettelon mukaiseksi lannoitevalmisteeksi. Levitetty määrä ja 
levityspäivämäärä merkitään lohkokorttiin, kuten kaikki muutkin maanparannusaineet. Pellon ja 
vesistön väliselle nurmipeitteiselle suojakaistalle kasaa ei voi laittaa.  
 
Ruokokasa kannattaa sijoittaa pellon ulkopuolelle. Jos ruokokasa kuitenkin sijoitetaan pellolle, 
ilmoitetaan se tilapäisesti viljelemättömäksi alaksi. Jos pellolla sijaitsevaan ruokokasaan 
sekoitetaan lisäksi lantaa, huomioidaan nitraattiasetuksen ehdot. Kasasta tehdään kuntaan 
ympäristöviranomaiselle aumausilmoitus.  



    

 

 
 

Niittokone työntää niitetyn järviruo’on rantaan. Kaivuri ja peräkärry pääsevät rantaan vastaan. 
 

Vinkkejä järviruo’on 
kustannustehokkaaseen käyttöön 
maanparannusaineena 
 
Mistä saa järviruokoa? 
 
Niitettyä järviruokoa voi kysellä vesikasvien niittourakoitsijoilta, niittoja tekeviltä 
osakaskunnilta, paikallisesta ELY-keskuksesta, vesiensuojeluyhdistyksestä tai kunnan 
ympäristö- tai maaseutuviranomaiselta. 
 
Niittomassan läjityksen suunnittelussa kannattaa olla mukana hyvissä ajoin sekä niittojen 
tilaajan, että niittourakoitsijan kanssa. Silloin pystyy vaikuttamaan niitetyn massan 
väliaikaiseen sijoituspaikkaan rannassa. Niiton tilaaja tekee niittoilmoituksen ELY-
keskukseen niitosta ja läjityspaikasta vähintään 30 vrk ennen niittoa.  
 
Eniten ruokoa saa loppukesän niitoissa. Ruokomassan määrää on kuitenkin vaikea arvioida, 
sillä asiaan vaikuttaa ruovikon tiheys, veden korkeus ja niittokoneen ominaisuudet. 
Keskimäärin hehtaarin ruokokasvustosta saa levitettävää hehtaarin peltoalueelle. 
 
Ruokomassan kuljetus ja sijoitus 
 
Ruo’on hyötykäyttö on kustannustehokasta, kun niittomassaa ei tarvitse kuljettaa pitkiä 
matkoja vedestä rannalle ja rannasta pellolle. Niittokoneen rantautumiseen ja 
niittomassan rannalle työntämiseen paras paikka on jyrkästi syvenevä ranta, missä on 
kantavaa maata. Kannattaa varmistaa, että läjityspaikan viereen pääsee koneilla tarpeeksi 
lähelle nostamaan ruokomassa kouralla peräkärryyn kuljetusta varten.  



    

 

 

 
Rannalla järviruokomassa nostetaan kouralla taustalla olevan traktorin peräkärryyn kuljetusta varten. 
 
Lopullinen massan sijoituspaikka kannattaa valita mahdollisimman lyhyen matkan päähän 
pellon viereen. Sijoituspaikaksi varataan riittävän iso kivetön alue. Kiviä ei saa tulla 
ruokomassaan missään vaiheessa. Isosta maatuvasta ruokokasasta voi tulla hajuhaittaa, 
joten sitä ei kannata sijoittaa aivan asutuksen viereen. Ruokokasa kannattaa sijoittaa pellon 
ulkopuolelle. Sijoituspaikalle tarvitaan maanomistajan lupa. Ruoko-lantakasa voidaan 
sijoittaa myös laatalle tai vanhaan lantalaan kompostoitumaan. 
 
Ruokokasaa ei saa sijoittaa: 
 

• vesialueelle tai vesijättöalueelle 
• vesirajaan tai tulvivalle alueelle  
• pellon ja vesistön väliselle nurmipeitteiselle suojakaistalle  
• Natura-alueelle. 

 
Järviruo’on kompostointi 
 
Kustannustehokkuutta saadaan, kun niitettyä järviruokoa ei silputa vaan sen annetaan 
kompostoitua kasassa sellaisenaan vähintään talven ylitse tai 1-2 vuoden ajan. Kasaa ei tarvitse 
kääntää, vaan kompostoituminen tapahtuu ilman kääntämistäkin. Kasan kääntely nopeuttaa 
kompostoitumista, mutta se aiheuttaa myös lisää työtä. 
 
Jos kompostiin sekoitetaan kuivalantaa, huomioidaan silloin nitraattiasetuksen ehdot, kuten kasan 
kattaminen. Kompostoituminen nopeutuu, jos järviruokokasan alle pääsee happea. Kasan voi 
sijoittaa esimerkiksi vanhan hakekasan tai rankojen päälle.  
 
  



    

 

 

Vuoden vanhaa ruokomassaa levitetään kuivalannan tarkkuuslevittimellä, ennen sen muokkausta peltoon. 
 
Peltoon levittäminen 
 
Kompostoinnin jälkeen järviruokomassan pystyy levittämään peltoon esimerkiksi kuivalannan 
pystykela-tarkkuuslevittimellä. Kompostointi haurastuttaa ruokoa siten, että se murskaantuu 
levittimessä. Järviruokoa voi levittää 50 - 80 m3 hehtaarille. Tämän määrän pystyy vielä 
kevytmuokkaamaan peltoon. Suuret määrät (yli 80 m3) suositellaan kyntää peltoon. Omille 
laitteilleen sopivan määrän ja käytännön löytää kokeilemalla. 
 
Lisätietoa: 
 
Järviruo’on niittourakoitsijoita:  
http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Karjala+%7C/Niittourakoitsijat.html 
 
Tietoa järviruo’osta ja sen käytöstä:  
http://www.ymparisto.fi/fi-fi/ruoko/ 
Eloisa pelto – Ruokopelto-hankkeen opas muhevampaan maaperään: 
https://www.jarki.fi/sites/default/files/eloisa_pelto_ruokopelto-hankkeen_opas.pdf 
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